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الميكروبات لنمو المضادة التأثيرات
المعالج غير البلدي العسل أنواع لبعض
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العلمي... التفسير مظاهر
المفضلة القرون في
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العلمي تاريخنا من
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العالم أجمع... استخدمها إنجازات طبية

التراث في العين جراحة
اإلسالمي* العربي

العيش سبع سرى د.

أكتوبر ٢٠٠٧ العدد ٥٨ . العلمي . التقدم من مجلة نقال *
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الهيئة أخبار العلمي تاريخنا من

صفر  ١٤٢٩هـ . والعشرين  العدد التاسع العلمي   اإلعجاز
٣١

في الجامعات اإلعجازالعلمي مادة لتدريس كتاب طبع
                
                
                

اإلعجاز لقضايا جامع كتاب بإعداد يوجه المصلح
              
               
               
            

           

الجزائر دولة في العلمي اإلعجاز دولية عن ندوة عقد
                
               
               

للهيئة السخي سعاد الصباح بدعم د. يشيد المصلح د.
                 
               
           
            
               
               
              
               
                  
             

     
                
             
                

          

المكرمة مكة الحندلي ـ حسين بن أحمد سعد إعداد:

  



       
            

           
           
          
       
         
    
     
      

 

العلم جديد

صفر  ١٤٢٩هـ . والعشرين  العدد التاسع العلمي   اإلعجاز
٣٢

أمه... دماغ إلى الجنين من

الجنين داالت عالجية من خاليا
األم دماغ تدخل المكتمل

٦ و ٧ عام ٢٠٠٦م) (العددان المترجمة األمريكية العلوم عن مجلة نقالً



جديد العلم

اإلعجاز العلمي    العدد التاسع والعشرين  .  صفر  ١٤٢٩هـ
٣٣


express







oligodendrocytes    
macrophages 
 
         
        
     
        


distress

        
      
         
       
     
  biomolecules،   


        
         
   




  online       
Stem Cells     
 
     
transplant therapies

       



      umbilical cord blood







 



        


(Y)
         



أثمة حماية للحبلى (للحوامل)
    

     
       
      
 

 


        

        






أبحاث علمية

صفر  ١٤٢٩هـ . والعشرين  العدد التاسع العلمي   اإلعجاز
٣٤

    
      

           
               
             

      
               

        

العلمي...  اإلعجاز بحوث

الفقهية القضايا في وأثرها
الصاوي عبدالجواد / د. المصلح عبداهللا د.



أبحاث علمية

صفر  ١٤٢٩هـ . والعشرين  العدد التاسع العلمي   اإلعجاز
٣٥

        
  

     
      
       
         
      
           
       
       
       
         
         
      
      
         
        
         
        
       
       
       
         
      
       
         
      

      
      

          
       
        
          
        

      
         

          
     
        

   
         
       
    
       
       
      
      
       
     
       

      
    
       



أبحاث علمية

صفر  ١٤٢٩هـ . والعشرين  العدد التاسع العلمي   اإلعجاز
٣٦

       
         
          
      
   
        
     
    
      
        
       
         
      
       
      
       

     
         
      
      
       
     
      

        
…       
        

      
         
        
       
        
      
       

  
       
         
       
        
     

     
         
        
        
       
       
        
       
    
       
      
     
      
       
      
        
       
      
       

     
          

     



أبحاث علمية

صفر  ١٤٢٩هـ . والعشرين  العدد التاسع العلمي   اإلعجاز
٣٧

        
       
        

   
 
     
      
     
        
      
       
         
       
       
         
        
     

    

     
   

         
      
        
        
        
          
        
         
   
        
         
         
          
       
        
        
      
       
        
      
         
      
         
        
       
        
      
      
        
        
       
         
         
        

     
          
      



أبحاث علمية

صفر  ١٤٢٩هـ . والعشرين  العدد التاسع العلمي   اإلعجاز
٣٨

    
  

      
         
        
        

    

        
      
         
       
       
       
fetal activity     
         
       
     

       
      
      

       
         
        
        
       
       

      
        
      
         
        
        
       
       
      
        
        
       

        
          
       
         
     
       

        

       



أبحاث علمية

صفر  ١٤٢٩هـ . والعشرين  العدد التاسع العلمي   اإلعجاز
٣٩

        
         
       
       
     
       
         
       
     
        
       
        

   
    

       
        
      
         
       
          
          

    
         
        
        
      
       
         
        
         
       
        
         
(Molar       
    Pregnancy)

        
       

        
      
        
        
      
       

  
         
       
       
          
       

  
      
        
     
     
        

     
     
         
      



     
      
        

  
        
         
      
       
       
        
          
        
        
          

        
    

       
       
       
         
      
        

      
     
       
      
       
      


         
        
       
    

      
           
        

      
     

        
        
       
       
      
         
    
      



تحيض الحامل ال أن على األدلة العلمية
         
        
       
       
       
      

        
      

       


الرحم (الدورة في التبدالت الدورية
الخلق: في سنة الرحمية)

   
         
      

    
      
       

   
        
      
      

    

أبحاث علمية

صفر  ١٤٢٩هـ . والعشرين  العدد التاسع العلمي   اإلعجاز
٤٠



         
  (fsh&lh)   
      
     
      
      
      
      (hypothalamus)

   
   (FSH)    
       
  L H    
      



المبيض والرحم: بين العالقة الوطيدة
       
       
      
        
        

      
 (L.      
     H)

    (Blastocyst)  
       
       
      
        
        
        
        
    (S.C.G.T)  
        
    
        
      
        
        
     
        
       
       
      
    

 

الغرس الرحم في زمن جسم
       
      
       
  
 (stroma cells)     
      

    
      

   

أبحاث علمية

صفر  ١٤٢٩هـ . والعشرين  العدد التاسع العلمي   اإلعجاز
٤١

          
          
          
        

  



يجيب والعلم تسأل أنت

          
     

        
      

 
      

 

التلقيح؟ بعد يحدث ماذا
      
       
      
      
     
       
      
   (blastocyst)  
       
 (decidua)    
 (F.S.H      
      & L.H)

       
       
    
       
      (blastocyst)

        
      
(H.C.G.T)     
      

  
       
        
     
       
        
      

      (FSH&LH) 
        


          
         

   
         
         
       
      
        
     
        
       
         
        
       
       
        
        

  
         
         

     

 
          

      
       

         
        
      
          

  
           
      

   
     

أبحاث علمية

صفر  ١٤٢٩هـ . والعشرين  العدد التاسع العلمي   اإلعجاز
٤٢



أنت تسأل والعلم يجيب أبحاث علمية

اإلعجاز العلمي    العدد التاسع والعشرين  .  صفر  ١٤٢٩هـ
٤٣








خطورة العناكب

                 
                   

     
 (Culin          
 Araneida     & Rust 1980)


       

 



       

       



       
Black widow spider

        
     
      

       
        

 


      




       
     
    



أ.د. خالد محمد الغامدي



 






 

كلمة..حول
التفسير العلمي

من فقه اإلعجاز

اإلعجاز العلمي    العدد التاسع والعشرين  .  صفر  ١٤٢٩هـ
٤٤

كلمة..حول
العلمي

من فقه اإلعجاز

        
        


     
      

     



   
     
    
      
    
    
      
     








        

      
     
      
     

    

   
    


     
    

    العدد التاسع والعشرين  .  صفر  ١٤٢٩هـ

     
      

     

     
    
      
    
    
      
     




        

      
     

د. عبدالحفيظ الحداد



من فقه اإلعجاز

اإلعجاز العلمي    العدد التاسع والعشرين  .  صفر  ١٤٢٩هـ
٤٥

       
     




   
  



     

   



   
         


 




          


        
       
       
        
         
        




     
            










  





 
        
     
         
         


        

        
        



       
     




   
  


     
   





أبحاث علمية








اإلعجاز العلمي    العدد التاسع والعشرين  .  صفر  ١٤٢٩هـ
٤٦

ابن كثير وآية التفكر

                     
                       
                        
                   
                 
               
                
               
                 



                
    

       
       
            
       
         
 
            
        

في ظالل الكون والحياة



أبحاث علمية

اإلعجاز العلمي    العدد التاسع والعشرين  .  صفر  ١٤٢٩هـ
٤٧


                
                    
                 
         
           

             
       

         

         






        
 



    

    

      

   
      

      
        

         

         


 

   



          
            
                              
                       
                    
                  
          
        

        
           


 

        
       


في ظالل الكون والحياة



              
          
                         
           
       
            
               
                
        
            
          

      

         
        
          
        
          
                 
              
         

  
          
          
                 
         
      
      
      

  
        
          
         
         
         
           
          
        
           
         
       
         
         
                
               

 


  
      

أبحاث علمية

صفر  ١٤٢٩هـ . والعشرين  العدد التاسع العلمي   اإلعجاز
٤٨



صفر  ١٤٢٩هـ . والعشرين  العدد التاسع العلمي   اإلعجاز
٤٩

أبحاث علمية

قارئتي..

اإلعجاز وبينة
بجدة العلمي اإلعجاز النسائية بهيئة اللجنة إعداد من

         
       

    


 
    

        




 


Cuits

 
 



 

 
 


 



قارئتي . . وبينة اإلعجاز

اإلعجاز العلمي    العدد التاسع والعشرين  .  صفر  ١٤٢٩هـ
٥٠

الفائز بجائزة الملك فيصل للعلوم يقول:

(نمل الصحراء) يتحرك منفردًا ويخزن 
المعلومات في ذاكرته كالكمبيوتر






         
       
     

        
        








 


        

        
       
         



        

  
    



   
   







                
                







        

        
       
         



                

    
        



   
      









             
              
          


 



  
       
     


        

        
       
                  



        

  





قارئتي . . وبينة اإلعجاز

اإلعجاز العلمي    العدد التاسع والعشرين  .  صفر  ١٤٢٩هـ
٥١

bnadg kinase 

      
       
       

        



      




        

 

      

  



الرسول الكريم وجه بتضميد عين الشاكي بالصبر..

ومجلة cuits األمريكية تكشف عن دور 
للصبر في عالج االلتهابات وتقرح القرنية!!

   
cuits
 
 










اإلعجاز العلمي    العدد التاسع والعشرين  .  صفر  ١٤٢٩هـ
٥٢

قارئتي . . وبينة اإلعجاز

المرأة في القرآن . . .

         




 

 

قصة هاجر ومعجزة ماء زمزم..!
        














اإلعجاز العلمي    العدد التاسع والعشرين  .  صفر  ١٤٢٩هـ
٥٣

قارئتي . . وبينة اإلعجاز








           
                              
                           
                
       


         
         
        

        



        

        


         


       


          



       




 

        
        
    
          


         










        
  
     

    
         
 


       

         
       
                   




         
           
     





أخبارها...  
دورات عن اإلعجاز وكيفية التحاور مع غير المسلمين










سلسلة من المحاضرات والزيارات لتنمية الوعي العلمي
           
          








               






           




اإلعجاز العلمي    العدد التاسع والعشرين  .  صفر  ١٤٢٩هـ
٥٤

قارئتي . . وبينة اإلعجاز





اإلعجاز العلمي    العدد التاسع والعشرين  .  صفر  ١٤٢٩هـ
٥٥

الصيدلية النبوية .. اصنعيها بيدك ومن مطبخك قارئتي . . وبينة اإلعجاز

إذا كنت تعاني من االكتئاب والحزن 
فعليك بالتلبينة..!!


 






     
           

       
       
        

        


          
       
      



        
     
     



       
      


        



    


        
(E)


   (E)    
(A)


        
    

       
        
      




        
        



       



١٤٢٩هـ
٥٥


 





    

        


      


                
    

              
                
            



       
                



       



اإلعجاز العلمي    العدد التاسع والعشرين  .  صفر  ١٤٢٩هـ
٥٦

قارئتي . . وبينة اإلعجاز

عدة المرأة (بيولوجيًا)
    
 




                      

                
                    
        
                 
      

                 
      
      




    




        
       


         









        
       
         
         






         






          
                   
           


          



أ.د. صالح عبدالعزيز الكريِّم



ملحق..
علماء المستقبل

قارئتي . . وبينة اإلعجاز

                     





      




   



د. إبراهيم علوي



شباب المستقبل

اإلعجاز العلمي    العدد التاسع والعشرين  .  صفر  ١٤٢٩هـ
٥٨

مساحة حرة

هل قرأت أكثر الكتب مبيعًا في العالم؟
      


     
       


  

 




           

  


                



 



 





 







شباب المستقبل

اإلعجاز العلمي    العدد التاسع والعشرين  .  صفر  ١٤٢٩هـ
٥٩

ما المقصود بمصطلح المعجزة العلمية 
في القرآن والسّنة؟


 
 


 

 



كيف تقتل المضادات الحيوية الخاليا البكتيرية 
من دون أن تقتل الخاليا البشرية؟

                  
 
        Peptidoglycan،         
 Transpeptidation، 

 
SulfonamideBacterial Metabolic Pathways
Folic Acid
 
                 

RNA key SitesRibosomes
                   
DNA Replication
DNA gyraseCiprofloxacine

 

عن مجلة العلوم األمريكية  (العدد ٦ و ٧ ٢٠٠٦م)

مصطلحات ومعارف علمية



اإلعجاز العلمي    العدد التاسع والعشرين  .  صفر  ١٤٢٩هـ
٦٠

شباب المستقبل

اإلعجاز في الهجرة.. قراءة إبداعية
 





        
       

             


          
        
  
        

 



       
  

      

     






  
         
        
        

         
  
       
    



 
        
       

       



  

        

 
 

       








اإلعجاز العلمي    العدد التاسع والعشرين  .  صفر  ١٤٢٩هـ
٦١

شباب المستقبل

استراحة لعقلك






 
  
 
  








 


      
       








            




 

 



اإلعجاز العلمي    العدد التاسع والعشرين  .  صفر  ١٤٢٩هـ
٦٢















         

          



























×
 
         
       



         
         

     
       



شباب المستقبل

أبو حنيفة النعمان




         
        
 
 








عظماء اإلسالم



اإلعجاز العلمي    العدد التاسع والعشرين  .  صفر  ١٤٢٩هـ
٦٣

شباب المستقبل

 
          
         




 



 
    


          

        



        
 





 

          
 
        
 




  











المعتصم والغالم . .






 




  




مواهب للصغار



اإلعجاز العلمي    العدد التاسع والعشرين  .  صفر  ١٤٢٩هـ
٦٤

شباب المستقبل






مخترعات المستقبل

السيارة الكهربائية
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